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26.11.2018 B8-0546/21 

Amendement  21 

Yana Toom 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het Jugendamt 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

de beslissingen die de Duitse rechter heeft 

genomen; overwegende dat de ruime 

interpretatie van deze beslissingen door het 

Jugendamt vaak schadelijk is gebleken wat 

de doeltreffende bescherming van de 

rechten van niet-Duitse ouders betreft; 

D. overwegende dat het Jugendamt 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

de beslissingen die de Duitse rechter heeft 

genomen; overwegende dat de ruime 

interpretatie van deze beslissingen door het 

Jugendamt volgens indieners vaak 

schadelijk is gebleken wat de doeltreffende 

bescherming van de rechten van niet-

Duitse ouders betreft; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Amendement  22 

Yana Toom 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. onderstreept dat de nationale 

autoriteiten ingevolge de Brussel II bis-

verordening verplicht zijn tot erkenning en 

uitvoering van rechterlijke beslissingen die 

in een andere lidstaat worden genomen in 

zaken waarbij kinderen betrokken zijn; is 

verontrust over het feit dat de Duitse 

autoriteiten in familiegeschillen met 

grensoverschrijdende gevolgen 

systematisch kunnen weigeren rechterlijke 

beslissingen te erkennen die in een andere 

lidstaat zijn genomen met betrekking tot 

zaken waarin kinderen van nog geen drie 

jaar oud niet zijn gehoord; onderstreept dat 

dit aspect het beginsel van wederzijds 

vertrouwen ondermijnt ten aanzien van 

lidstaten wier rechtsstelsel een andere 

leeftijdsgrens voor het horen van kinderen 

kent; 

4. onderstreept dat de nationale 

autoriteiten ingevolge de Brussel II bis-

verordening verplicht zijn tot erkenning en 

uitvoering van rechterlijke beslissingen die 

in een andere lidstaat worden genomen in 

zaken waarbij kinderen betrokken zijn; 

maakt er zich zorgen over dat de Duitse 

autoriteiten in familiegeschillen met 

grensoverschrijdende gevolgen 

systematisch zouden kunnen weigeren 

rechterlijke beslissingen te erkennen die in 

een andere lidstaat zijn genomen met 

betrekking tot zaken waarin kinderen van 

nog geen drie jaar oud niet zijn gehoord; 

onderstreept dat dit aspect het beginsel van 

wederzijds vertrouwen ondermijnt ten 

aanzien van lidstaten wier rechtsstelsel een 

andere leeftijdsgrens voor het horen van 

kinderen kent; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Amendement  23 

Yana Toom 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst nadrukkelijk op het belang 

van de vergaring door de lidstaten van 

statistieken over de administratieve en 

juridische procedures betreffende voogdij 

en buitenlandse ouders, met name over de 

uitkomst van rechterlijke beslissingen, 

teneinde een gedetailleerde analyse te 

kunnen verrichten van de trends in de loop 

der tijd en benchmarks te kunnen 

vaststellen; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

  

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/24 

Amendement  24 

Yana Toom 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. bekritiseert met nadruk het 

ontbreken van statistieken over het aantal 

gevallen in Duitsland waarin rechterlijke 

beslissingen niet aansloten bij de 

aanbevelingen van het Jugendamt en over 

de uitkomst van familiegeschillen waarbij 

kinderen van ouders met twee 

verschillende nationaliteiten betrokken 

waren, ondanks de jarenlange verzoeken 

om dergelijke gegevens te verzamelen en 

beschikbaar te maken voor het publiek; 

9. betreurt het ontbreken van 

statistieken over het aantal gevallen in 

Duitsland waarin rechterlijke beslissingen 

niet aansloten bij de aanbevelingen van het 

Jugendamt en over de uitkomst van 

familiegeschillen waarbij kinderen van 

ouders met twee verschillende 

nationaliteiten betrokken waren, ondanks 

de jarenlange verzoeken om dergelijke 

gegevens te verzamelen en beschikbaar te 

maken voor het publiek; 

Or. en 

 

 


